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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السادسة عشرة
  ٢٠١٣مايو / أيار٣ -أبريل / نيسان٢٢جنيف، 

 من مرفق   ٥ السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة       موجز أعدته املفوضية      
  ١٦/٢١قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *أوزبكستان    

 إىل عمليـة    )١( جهـة معنيـة    ١٦املقدمة من    للمعلومات   موجزهذا التقرير هو      
وهو يتبع املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقـوق          . االستعراض الدوري الشامل  

جهات نظر أو اقتراحات من     وال يتضمن التقرير أية آراء أو و      . ١٧/١١٩ اإلنسان يف مقرره  
وال أي حكم أو قرار فيما يتـصل        ) املفوضية(جانب مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان       

وقد ذكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجـع املعلومـات            . بادعاءات حمددة 
وعمالً بقـرار   . كان على النصوص األصلية دون تغيري     الواردة يف التقرير، كما أُبقي قدر اإلم      

، خيصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنيـة           ١٦/٢١اجمللس  
حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على التقيد الكامل مببـادئ       

لة اليت تتضمن مجيع املعلومات     وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية النصوص الكام      . باريس
وقد روعيت يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت أثنـاء             . الواردة

  .تلك الفترة
  

__________ 

 .مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  
آسـيا  شبكة  (الحظت شبكة آسيا الوسطى للدفاع عن قضايا اجلنس ونوع اجلنس             -١

أن أوزبكستان صدقت على ستة من صكوك األمم املتحدة الرئيسة حلقوق           ) الوسطى للدفاع 
اإلنسان، وهي اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري والعهد الـدويل اخلـاص              

 واتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال    ، واتفاقية مناهضة التعذيب   ،باحلقوق املدنية والسياسية  
 واتفاقية  ، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       ،ملرأةالتمييز ضد ا  
  .)٢(حقوق الطفل

 /نـضمت يف كـانون األول     والحظت منظمة العفو الدوليـة أن أوزبكـستان ا          -٢
 إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية ٢٠٠٨ ديسمرب

  .)٣(اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعداموالسياسية و
 بالتزام الدولة أثناء جولة االستعراض الدوري الـشامل         ٣وذكّرت الورقة املشتركة      -٣

  .)٤(األوىل ببحث إمكانية التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب
 ١٩٥١ عـام    والحظت منظمة العفو الدولية أن أوزبكستان مل تصدق على اتفاقية           -٤

  .)٥(١٩٦٧اخلاصة بوضع الالجئني وال على بروتوكوهلا لعام 
 رومـا   نظـام والحظت منظمة العفو الدولية أيضاً أن أوزبكستان مل تصدق على             -٥

  .)٦(األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -باء  
 أوزبكستان قبلت توصيات عدد من الدول بإنشاء        ذكّرت منظمة العفو الدولية بأن      -٦

آلية مستقلة وطنية لرصد مجيع أماكن االحتجاز والنظر يف الشكاوى، والحظت عدم إنشاء             
  .)٧(أي مؤسسة من هذا القبيل حىت اآلن

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  
ر اخلاص املعين   الحظت منظمة العفو الدولية أن أوزبكستان رفضت السماح للمقر          -٧

مبسألة التعذيب واملقرر اخلاص املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان بإجراء زيارة رمسيـة إىل              
وأوصت منظمة العفو الدولية بأن توجه أوزبكـستان دعـوة          . البلد، رغم الطلبات املتكررة   
  .)٨(دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة
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زبكستان دعـوات إىل املقـررين       بأن توجه أو   ٥ و ١وأوصت الورقتان املشتركتان      -٨
هم املقرر اخلاص املعين باملدافعني عن حقـوق اإلنـسان          و طلبوا زيارة البلد     ناخلاصني الذي 

واملقرر اخلاص املعين حبرية التعبري واملقرر اخلاص املعين حبرية التجمع وتكـوين اجلمعيـات              
التعذيب واملقرر اخلاص املعـين     واملقرر اخلاص املعين حبرية الدين واملقرر اخلاص املعين مبسألة          

  .)٩(باستقالل القضاة واحملامني

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  التمييزاملساواة وعدم   -ألف  
كـثرياً  " التطـرف الـديين   " بأن السجناء املدانني جبرائم      ١أفادت الورقة املشتركة      -٩
ويف السنوات القليلة املاضية، وردت تقـارير عديـدة         . ةيتعرضون لإلساءة وملعاملة متييزي    ما

بشأن حاالت يعتقد فيها أن بعض هؤالء السجناء هلكوا جراء ظروف االحتجاز القاسـية              
  .)١٠(والتعرض للتعذيب وسوء املعاملة

 التوصـية   ٢٠٠٨وذكّرت شبكة آسيا الوسطى للدفاع بأن أوزبكستان رفضت يف عام             -١٠
 العالقات اجلنسية الطوعية بني الرجال، وهي عالقات يعاقب عليها بالـسجن            املتعلقة بإلغاء جترمي  

 ٥٠٠والحظت الشبكة أن قرابـة  .  من القانون اجلنائي ١٢٠ سنوات طبقاً للمادة     ٣مدة أقصاها   
وتفيد الشبكة بأن أفراداً من فئة املثليـات واملثلـيني           .سجني حمتجزون حالياً مبقتضى تلك املادة     

جلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية تعرضوا للتحـرش والـضرب واالغتـصاب           ومزدوجي امليل ا  
 مـن  ١٢٠وأوصت الشبكة بإلغاء املـادة     . من قبل ممثلني هليئات إنفاذ القانون     بالتشهري  والتهديد  

القانون اجلنائي؛ وبصياغة تشريعات تتصدى جلرائم الكراهية يف حق املثليات واملثليني ومزدوجـي    
  .)١١(ري اهلوية اجلنسانية؛ وحبظر الدعاية اإلعالمية املعادية للمثلينيامليل اجلنسي ومغاي

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه  -باء  
الحظت منظمة العفو الدولية استمرار ورود أنباء كثرية عن تعـذيب احملتجـزين                -١١
ومـا زال   . تجزينإساءة معاملتهم رغم اعتماد تشريع جديد يهدف إىل حتسني معاملة احمل           أو

آالف املدانني جبرمية االنتماء إىل أحزاب أو حركات إسالمية حمظورة، إىل جانب منتقـدين              
للحكومة ومعارضني سياسيني ونشطاء يف جمال حقوق اإلنسان، يقضون عقوبـات سـجن       

  .)١٢(طويلة يف ظروف تصل إىل حد املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة
 بانتشار حاالت الوفاة يف احلبس بسبب تفـشي ممارسـة           ٣املشتركة  وتفيد الورقة     -١٢

ووجهـت  .  حمتجزاً هلكوا جراء التعذيب    ٣٩ وحده، ُيدعى أن     ٢٠١٠ففي عام   . التعذيب
 االنتباه أيضاً إىل تقارير متعلقة بتعرض النساء للعنف، مبـا فيـه العنـف               ٣ الورقة املشتركة 

  .)١٣( يف أماكن االحتجاز،اجلنسي
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د منظمة هيومن رايتس ووتش بأن التعذيب وإساءة املعاملة مـا زاال متفـشيني يف               وتفي  -١٣
القضاء اجلنائي، رغم اختاذ خطوات إجيابية يف سبيل إخضاع االحتجاز للمراجعة القـضائية،          نظام

وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأهنا ّمجعـت        . ٢٠٠٩وهو إجراء دخل حيز النفاذ يف عام        
ذيب احملتجزين يف الفترة الـيت أعقبـت االسـتعراض الـدوري الـشامل              براهني عن تفشي تع   

وأفادت أيضاً بأن حبوثها أثبتت أن اإلصـالح الرامـي إىل إخـضاع االحتجـاز       . ٢٠٠٨ لعام
فاجللـسات  . حيم احملتجزين من التعذيب ومل يـستوف املعـايري الدوليـة           للمراجعة القضائية مل  

لبات املدعني العامني من أجل توقيف املدعى علـيهم يف  احلضورية مغلقة والقضاة يوافقون على ط     
  .)١٤(ويتجاهل القضاة يف غالب األحيان أيضاً ادعاءات التعذيب. مجيع القضايا تقريباً

والحظت جلنة هلسينكي النروجيية أن أساليب التعذيب املستخدمة أثناء االستجواب            -١٤
 منظمة العفو الدوليـة     وأوصت. )١٥(تتضمن الضرب والصدمات الكهربائية واإليهام باخلنق     

  .)١٦( مستقلة لرصد مجيع أماكن االحتجازبإنشاء آليات
والحظت منظمة العفو الدولية أن السلطات أفرجت عن بعض املدافعني عن حقوق              -١٥

 ما ال يقل عن مثانية مدافعني عن حقوق اإلنسان إال أناإلنسان أثناء السنوات األربع املاضية،     
ن عقوبات سجن طويلة يف ظروف احتجاز قاسـية وال إنـسانية ومهينـة،              ما زالوا يقضو  

  .)١٧(وذكرت حتديداً حالة كل من ساليدزون أبدورمخانوف وأغزام تورغونوف
 أن العقـاب    "املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال       "والحظت    -١٦

رب قانونيـاً   تدارس ويف النظام اجلزائي لكن يع     البدين يف أوزبكستان يعترب خمالفاً للقانون يف امل       
  .)١٨(املرتل يف

  إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -جيم  
 أحداث أنـدجيان الـيت      عدم حماسبة أحد يف   الحظت منظمة هيومن رايتس ووتش        -١٧

 تواصل  ،ملقابلويف ا . ، وذلك بعد مضي ما يربو عن سبع سنوات        ٢٠٠٥مايو  /وقعت يف أيار  
احلكومة بال هوادة اضطهاد من يشتبه يف تورطهم يف االحتجاجات، وختويف من مكثـوا يف    
أوزبكستان من أقارب الناجني من أحداث أندجيان الذين التمـسوا اللجـوء يف اخلـارج،               

  .)١٩(تواصل التحرش هبم كما
بكستان على فـتح   بأن توافق أوز  ١وأوصت منظمة العفو الدولية والورقة املشتركة         -١٨

وأوصـت الورقـة    . )٢٠(حتقيق دويل شامل ومستقل ونزيه يف مالبسات أحداث أنـدجيان         
 أيضاً بفتح حتقيق مستقل يف حاالت تعذيب سجناء أندجيان وبتقدمي معلومـات             ٣املشتركة  

 بإنشاء آلية مـستقلة  ٣وأوصت الورقة املشتركة . عن األشخاص املفقودين من بني املوقوفني  
 الشكاوى هبدف متكني أقارب الالجئني والناجني يف سياق أحداث أنـدجيان مـن              للنظر يف 

  .)٢١(تقدمي شكاوى قانونية دون التعرض للمزيد من األذى
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سليم يف ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة       بأن إجراء حتقيق     ١وتفيد الورقة املشتركة      -١٩
 أقـارب األفـراد املتـهمني       مل يتلق ،  ويف غالب األحيان  . نادراًأمراً  ال يزال   ومقاضاة اجلناة   

 ردوداً على شكاوى التعذيب املقدمة إىل السلطات حىت عند بيان أمسـاء             "بالتطرف الديين "
  .)٢٢(اجلناة املزعومني

 عدم اختاذ احلكومة تدابري جوهرية لوضع حد لإلفالت         ٣والحظت الورقة املشتركة      -٢٠
 بتكليف هيئة مستقلة بـإجراء  ٣املشتركة وأوصت الورقة . من العقاب فيما يتصل بالتعذيب  

حتقيقات سريعة وشاملة ونزيهة يف مجيع شكاوى التعذيب؛ ومبالحقة اجلنـاة ومعاقبتـهم؛             
وبإنشاء خدمة طبية مستقلة إلخضاع مجيع احملتجزين لفحوص طبية ُبعيد توقيفهم وبـصفة             

  .)٢٣(منتظمة متشياً مع بروتوكول اسطنبول
 أن التعذيب وسوء املعاملـة ُيـستخدمان النتـزاع          ٣كة  والحظت الورقة املشتر    -٢١

ظمة العفو الدولية بأن    وأوصت من . )٢٤( الشهود على اإلدالء بشهادات ُمدينة     إكراهاعترافات و 
كستان عدم استخدام أي أقوال منتزعة بالتعذيب كأدلـة يف احملاكمـات، إال إذا      تكفل أوزب 

 أوصت بإجراء حتقيقات سريعة وشاملة كان الدليل موجهاً ضد شخص متهم بالتعذيب؛ كما
  .)٢٥(ومستقلة ونزيهة يف مجيع شكاوى التعذيب

 على قانون   ٢٠١١سبتمرب  /والحظت منظمة العفو الدولية أن الرئيس وافق يف أيلول          -٢٢
جديد بشأن معاملة األفراد احملتجزين رهن االهتام ورهن احملاكمة، وهو قانون ُيفترض مـن              

حّسن الوصول إىل األشخاص احملتجزين لدى الشرطة وُيـسّهل رصـد           الناحية النظرية أن يُ   
  .)٢٦(وفعاالً أمر غري ثابتثابتاً بيد أن تنفيذ هذا القانون تنفيذاً . معاملتهم رصداً مستقالً

والحظت منظمة فريدم ناو أن النيابة العامة كثرياً ما تتجاهل الضمانات القانونيـة               -٢٣
،  دوماً  تكون مغلقة  تكادفمحاكمات املنشقني   . فعال إجرامية أللمواطنني املتهمني بارتكاب    

  .)٢٧(وكثرياً ما يتعرض منتقدو احلكومة للتوقيف واالحتجاز تعسفاً
 طلبات االحتجـاز     على الدوام تقريباً    أن احملاكم تقبل   ٣والحظت الورقة املشتركة      -٢٤

وال يـدافع احملـامون     . نظر فيها املقدمة من النيابة، وأن التدابري البديلة عن االحتجاز قلما يُ         
وعادة ما ُتعقد احملاكمات دون إخطار      . املعينون حبكم املنصب دفاعاً كافياً عن املدعى عليهم       

. وكثرياً ما تقوم اإلدانات على أدلة ال ُيفصح عنـها . له حمامٍ  توفريأقارب املدعى عليه ودون     
دعى عليهم حياكمون عدة مرات     زد على ذلك أن الكثريين من امل      . وعادة ما ُترفض الطعون   

  .)٢٨(على اجلرمية ذاهتا، وهو ما ينتهك مبدأ حظر احملاكمة مرتني على اجلرم ذاته
 أن حماكمات املتطرفني الدينيني غالباً ما ُتعقد خلـف          ١والحظت الورقة املشتركة      -٢٥

 وتتـسم هـذه   . أبواب مغلقة دون حضور مراقيب حقوق اإلنسان أو الصحفيني أو األقارب          
وال يكترث القضاة الدعاءات التعذيب، رغم قرارات       . احملاكمات بانتهاكات إجرائية جسيمة   

ظمـة العفـو    وأوصت من . )٢٩(احملكمة العليا القاضية حبظر قبول األقوال املنتزعة قسراً كأدلة        
كستان التقيد الصارم باملعايري الدولية للمحاكمة العادلـة يف مجيـع           الدولية بأن تكفل أوزب   

  .)٣٠(كمات، مبا فيها حماكمات األشخاص املتهمني باالنتماء إىل منظمات دينية حمظورةاحملا
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 بأن ُيسمح جلميع املشتبه فيهم باالتصال مبحامٍ حال         ٣وأوصت الورقة املشتركة      -٢٦
توقيفهم؛ وأن ُيسمح للمحامي باالطالع تلقائياً على عناصر النفي واألدلة املقدمة مـن             

 موضوعية لتعيني موظفي السلطة القضائية وتثبيتهم       معايري القانون   وينبغي تضمني . النيابة
وترقيتهم وإيقافهم عن العمل وفصلهم عالوة على ضمان استقالهلم التام عـن اجلهـاز              

عامة، ينبغي أن ُتعقد مجيع احملاكمات علناً وأن ُيفصح عن القرارات           كقاعدة  و. التنفيذي
قتضت مـصلحة األطفـال خـالف ذلـك أو يف            مجيع الظروف، إال حيثما ا     القضائية يف 
  .)٣١(الزوجية املنازعات

  احلق يف حياة أسرية  -دال  
 الضوء على املسائل الرئيسية املتعلقة باحلقوق اإلجنابيـة،         ٦سلطت الورقة املشتركة      -٢٧

سيما تعقيم النساء الاليت بلغن سن اإلجناب والاليت أجننب طفلني أو أكثر، وذلك دون التماس               
 ٦وأوصت الورقة املـشتركة  . هن، يف إطار الربنامج احلكومي لتعقيم النساء اإلجباري موافقت

بالكف عن تعقيم النساء اإلجباري وبالسماح للنساء باختيار أساليب منع احلمل املناسبة هلن             
وعدد األطفال الذين يردن إجناهبم، وبإذكاء وعي السكان باألساليب احلديثة ملنـع احلمـل              

  .)٣٢(وتنظيم األسرة

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي              -هاء  
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

. أفادت منظمة العفو الدولية بأن حيز حرية التعبري وتكوين اجلمعيات ما فتئ يتقلص              -٢٨
اإلنـسان ومنتقـدي احلكومـة       شخصيات بارزة من املدافعني عن حقـوق         اضطرتوقد  

 للفرار من التوقيف أو التحـرش والتخويـف   أوزبكستانوالصحفيني املستقلني على مغادرة     
أما الباقون يف البلد فيخضعون ملراقبـة       . املستمرين من جانب قوات األمن والسلطات احمللية      

يني ما زالـوا    وتفيد منظمة العفو الدولية بأن املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحف         . منتظمة
ُيستدعون لالستجواب يف مراكز الشرطة احمللية، أو خيضعون لإلقامة اجلربية، أو ُيمنعون من             

وغالبـاً  . حضور اجتماعات مع دبلوماسيني أجانب أو من املشاركة يف املظاهرات السلمية          
وتندد بـرامج تليفزيونيـة     . يتعرضون للضرب واالحتجاز من قبل موظفي إنفاذ القانون        ما
وكثرياً ما ُيـستهدف    . مقاالت يف الصحافة الوطنية بالصحفيني املستقلني وتنعتهم باخلونة       و

  .)٣٣(املدافعون عن حقوق اإلنسان وأُسرهم حبمالت إعالمية واسعة ومتكررة
 نفت أثناء االستعراض الـسابق      أوزبكستانوالحظت منظمة هيومن رايتس ووتش أن         -٢٩

يها التوصيات املتعلقة بالكف عن اضطهاد املدافعني عن حقـوق          املتعلق هبا الوقائع اليت قامت عل     
 يف تضييق اخلناق على اجملتمع املدين املـستقل         ٢٠٠٨بيد أن احلكومة شرعت منذ عام       . اإلنسان

 النشطاء احلقوقيني والصحفيني املستقلني علـى أسـاس هتـم ملفقـة كاالحتيـال               مالحقةو
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 على الفور عن مجيع سـجناء   أوزبكستانبأن ُتفرج   وأوصت منظمة العفو الدولية     . )٣٤(القذف أو
الرأي؛ وأن ُتحقق يف كل التقارير املتعلقة باالعتداء على مدافعني عن حقوق اإلنسان وصـحفيني           

  .)٣٥(مستقلني ونشطاء يف اجملتمع املدين؛ وأن ُتسلم املسؤولني عن تلك األفعال إىل العدالة
تمع املدين ما زال يعمل يف ظل أقصى        والحظت منظمة هيومن رايتس ووتش أن اجمل        -٣٠

درجات القمع، وأنه مل ُيسمح ألي منظمة حملية مستقلة حلقوق اإلنسان بالتـسجيل منـذ               
 يف منع املنظمات املستقلة حلقوق اإلنـسان مـن          أوزبكستانوتستمر سلطات   . ٢٠٠٣ عام

تحـرش واالعتـداء     وال للمراقبـة العمل يف البلد، وخيضع النشطاء القليلون الباقون يف البلد          
، أجربت احلكومة منظمة هيومن رايتس ووتـش علـى          ٢٠١١مارس  /ويف آذار . باستمرار

  .)٣٦(إغالق مكتبها يف طشقند
 استمرار عرقلة عمل املنظمات الدولية حلقوق اإلنسان        ٥والحظت الورقة املشتركة      -٣١

ني عـن حقـوق     عرقلة شديدة ومضي السلطات يف التحرش بنشطاء اجملتمع املدين واملدافع         
  .)٣٧(اإلنسان وتوقيفهم ومهامجتهم

 كـانون   ٣١ املعتمد يف    N-ZRU-198 أيضاً أن القانون     ٥والحظت الورقة املشتركة      -٣٢
 لغرض ُيزعم أنه إعادة تنظيم املهن القانونية مينع وجود أي منظمـات             ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

نتيجة لذلك، وجب حل رابطـة      و. مهنية للمحامني عدا غرفة احملامني اليت أنشأهتا احلكومة       
كما ُسحبت تراخيص عمل عدد من احملامني الذين مثّلـوا          . احملامني املستقلة ومجعية احملامني   

  .)٣٨(نشطاء حقوقيني أو دعموا عمل منظمات دولية حلقوق اإلنسان
 على حنو يسمح بإنـشاء      N-ZRU-198 بتعديل القانون    ٥وأوصت الورقة املشتركة      -٣٣

 املستقلة؛ وإلغاء القانون املتعلِّق باملنظمات غري احلكومية أو تعديله لـضمان            منظمات احملامني 
رفع القيود املفروضة على حرية تكوين اجلمعيات؛ وإزالة مجيع القيود اجملحفة املفروضة على             

وينبغي اإلفراج بال شروط عن مجيع نشطاء اجملتمع املـدين          . التعاون مع جهات فاعلة دولية    
وينبغي التحقيق يف حاالت اهلجوم على      .  حقوق اإلنسان والصحفيني السجناء    واملدافعني عن 

  .)٣٩(الصحفيني وهتديدهم، كما ينبغي لكبار املسؤولني احلكوميني إدانة تلك األفعال علناً
 بأن أفراد اجملموعة الصغرية مـن الـصحفيني املـستقلني           ١وتفيد الورقة املشتركة      -٣٤

 واإلقامـة اجلربيـة     للمراقبةيف أوزبكستان ما زالوا يتعرضون      واملدافعني عن حقوق اإلنسان     
. ورفض تأشريات اخلروج واالعتداءات اجلسدية واالحتجاز واالهتام واإلدانة ألغراض سياسية

افعني عن حقوق اإلنسان    لضغط الدويل، أُفرِج عن عدد قليل من الصحفيني واملد        لواستجابة  
يقضون عقوبات سجن قائمـة     ين غريهم ما زالوا     نوا بغري وجه حق، لكن الكثري     الذين ُسج 
 أن املنظمات غري احلكومية تواجـه صـعوبة         ١ ة املشترك والحظت الورقة . لفّقةعلى هتم م  

. ومل ُتسجَّل سوى جمموعة واحدة ناشطة يف جمال حقـوق اإلنـسان           . قصوى يف التسجيل  
 مـا يـضاعف   سائر جمموعات حقوق اإلنسان فتزاول عملها دون صفة قانونية، وهـو          أما

وما زالت قواعد االعتماد والتأشرية الـصارمة ُتعرقـل جهـود          . للمضايقةاحتمال تعرُّضها   
  .)٤٠(وسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية الدولية
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والحظت منظمة فريدم ناو أن احلكومة كثرياً ما ختضع نشطاء حقـوق اإلنـسان                -٣٥
شطاء بقطـع اتـصاالهتم بالدبلوماسـيني       للتحرُّش والتخويف والعنف وتأمر الصحفيني والن     

. األجانب واملنظمات الدولية حلقوق اإلنسان وتقتصُّ ممن ُيبقـون علـى تلـك الـصالت              
 باملالحقـات والصحفيون املستقلون واملدافعون عن حقوق اإلنسان مستهدفون بصفة خاصة    

ف نـشطاء   وتقوم السلطات بتوقي  .  واحملاكمات الصورية وعقوبات السجن الطويلة     ةالسياسي
حقوق اإلنسان واحتجازهم بناًء على هتم باطلة تتعلَّق بالتشهري والتطرُّف الـديين واالبتـزاز    

  .)٤١(واإلفالت الضرييب واالّتجار باملخدِّرات
والحظت جلنة هلسينكي النروجيية أن اجملتمع املدين يف أوزبكستان ما فتئ يـتقلَّص               -٣٦

لفرار من البلد والتمـاس اللجـوء يف اخلـارج          على مدى السنني، إذ يضطر النشطاء إىل ا       
  .)٤٢(يتعرَّضون للتوقيف والسجن أو
والحظت منظمة هيومن رايتس ووتش أن حكومة أوزبكستان واصلت أثناء الفترة             -٣٧

اليت أعقبت االستعراض الدوري الشامل سجن الصحفيني املستقلني والتحرُّش هبم وشـدَّدت            
والحظ نادي القلم الدويل أن أوزبكستان واصلت منذ        . )٤٣(رقابتها على اإلعالم واإلنترنت   
.  وسـجنهم  مالحقتـهم  هتديد الكتَّاب والصحفيني و    ٢٠٠٨االستعراض املتعلِّق هبا يف عام      

 تالحـق وتسيطر احلكومة على القنوات اإلعالمية الرئيسية مبا فيها التلفزيـون، وهتـدِّد أو              
  .)٤٤(الصحفيني الذين يتناولون مواضيع مثل الفساد أو التعذيب أو عمل األطفال

 بأن املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني كـثرياً مـا           ٣وتفيد الورقة املشتركة      -٣٨
ويعدُّ مركز الرصد التـابع لوكالـة       . يتعرَّضون للمعاملة الالإنسانية وللتعذيب يف االحتجاز     

للمنشورات الصحفية، وُتسَتخدم هذه التقييمات بعد      " خرباءتقييمات  "االتصاالت واإلعالم   
وتتعرَّض منظمة إزغوليك، وهي الوحيدة املتبقّية من بـني         . ذلك كأساس ملالحقة الصحفيني   

املنظمات غري احلكومية احمللية املستقلة، النتقام احلكومة املنتظم، ويقضي اثنان من نـشطائها             
.  وكثرياً ما يضطر الصحفيون للعمل باستخدام اسم مـستعار         .حالياً عقوبات سجن طويلة   

 من القـانون اجلنـائي املتعلِّقـتني    ١٤٠ و١٣٩ بتعديل املادتني ٣وأوصت الورقة املشتركة  
كما أوصت باعتماد مجيـع     . بالتشهري، تفادياً ألّي نوع من أنواع السجن يف جرائم التشهري         

ة غري احلكوميـة؛ وبـاإلفراج عـن الـصحفيني       وكاالت األنباء األجنبية واملنظمات الدولي    
واملدافعني عن حقوق اإلنسان املدانني بتهم مشكوك يف صحتها؛ وبإهناء مالحقة الصحفيني            

  .)٤٥(جنائياً بسبب أنشطتهم املهنية
، الحظت منظمة مراسلون بال حـدود عـدم      ٢٠٠٨وباإلشارة إىل استعراض عام       -٣٩

إذ مل توسِّع احلكومة حريـة اإلعـالم بـل          . رية الصحافة تنفيذ أي من التوصيات املتعلِّقة حب     
ويوجد ما ال يقـل     . شدَّدت رقابتها وقمعها تكيُّفاً مع دور وسائط اإلعالم اجلديدة املتنامي         

.  مزاولة نشاطهم املهين أو التعبري عن آراء معارضـة خلف القضبان بسبب   صحفيني   ١٠ عن
وحتاول احلكومة  .  املستقلني يف مناخ يسوده اخلوف     وتعمل القلّة املتبقية من الصحفيني احملليني     

منع الصحفيون من التحـدُّث إىل      و. قابتها على األنشطة اإلعالمية    تشديد ر  ٢٠١١منذ عام   
  .)٤٦(الدبلوماسيني األجانب دون إذن من احلكومة، كما ُعطِّلت مواقع شبكية كثرية
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سات التقييدية جتعل كل مـن      والحظت جلنة هلسينكي النروجيية أن القوانني واملمار        -٤٠
وتفرض الدولة سيطرهتا التامة على وساط      . يثري مسائل حساسةً معرضاً لالضطهاد والسجن     

  .)٤٧(اإلعالم الرمسية
ويف كـانون   .  صحفيني ما زالوا يف الـسجن      ١٠ أن   ٥والحظت الورقة املشتركة      -٤١
كيانوف بالـسجن مخـس     ة إرك السابق حممد ب    ، ُحِكَم على حمرِّر صحيف    ٢٠١٢يناير  /الثاين

إطالق سـراحه   موعد  سنوات إضافية بتهمة اإلخالل بقواعد السجن الداخلية، وذلك قبل          
 أيضاً بأن جملس الـوزراء      ٥وأفادت الورقة املشتركة    .  سنة يف السجن   ١٣بأيام، بعد قضاء    

التدابري اإلضافية إلنشاء نظام رصد     " بشأن   ٢٢٨ القرار رقم    ٢٠١١أغسطس  /اعتمد يف آب  
ُيعهـد إليهـا    " جلنة خرباء "وينصُّ هذا القرار على إنشاء      ". جمال االتصاالت اجلماهريية  يف  

أثٌر اجتماعٌي سـلٌيب علـى      "بتحديد وتصنيف املعلومات اليت ميكن أن يكون هلا يف الظاهر           
  .)٤٨("مواطين أوزبكستان

. دام اإلنترنت  االنتباه إىل التدابري القمعية املتصلة باستخ      ١ووجهت الورقة املشتركة      -٤٢
إذ يتعيَّن على املواقع الشبكية التسجيل لدى السلطات، وُيحاسـب أصـحاهبا وحمّرروهـا              

وُتصفّى املواد اإللكترونية املتعلِّقة مبسائل مـثرية       . املواد املنشورة " موضوعية"وموظفوها على   
نتقـدة  للجدل كالفساد وانتهاكات حقوق اإلنسان والدين، وُتعطَّل املواقـع الـشبكية امل           

 كـلُّ  املضايقةويتعرَّض للتخويف و  .  األمن أجهزةملراقبة  وختضع مقاهي اإلنترنت    . للسلطات
من تسّول له نفسه استخدام اإلنترنت النتقاد السلطات علناً أو التعليق على القضايا املـثرية               

  بأن حتترم أوزبكستان حرية التعبري على اإلنترنـت        ١وأوصت الورقة املشتركة    . )٤٩(للجدل
 من العهد ١٩وأن ترفع القيود املفرطة اليت تنتهك القانون الدويل حلقوق اإلنسان، سيما املادة 

  .)٥٠(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 بأن تكـف أوزبكـستان عـن ختويـف          ١، أوصت الورقة املشتركة     أعموبصفة    -٤٣

م بأساليب منها توجيه هتـم      الصحفيني املستقلني واملدافعني عن حقوق اإلنسان والتحرُّش هب       
سياسية إليهم؛ وأن تفرج على الفور وبال شروط عن مجيع الصحفيني واملدافعني املوقـوفني              

احملتجزين بتهم من هذا القبيل؛ وأن تعتمد قانوناً بشأن التجمُّعات يتفق واملعايري الدوليـة               أو
 سلطات إنفاذ القـانون؛     حلقوق اإلنسان، وأن تسمح بتنظيم املظاهرات السلمية دون تدخُّل        

وأن متكِّن املنظمات غري احلكومية املـستقلة مـن التـسجيل يف إطـار عمليـة خاليـة                  
  .)٥١(التعقيدات من
وأوصى نادي القلم الدويل باإلفراج عن مجيع الكتَّاب والصحفيني السجناء، وبإلغاء             -٤٤

م واألجانب، بتغطية قضايا    قوانني التشهري اجلنائية، وبالسماح جلميع الصحفيني، احملليني منه       
وطلبت منظمة مراسلون بال حدود تقدمي معلومات عن مكـان          . )٥٢(حقوق اإلنسان املهمة  

  .)٥٣(ميشيد كرميوف
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وأوصت منظمة فريدم ناو باإلفراج الفوري عن نشطاء حقوق اإلنسان تورغونوف             -٤٥
والناشـطني يف  ني  وسعيدوف وجليلوف وأبدورمخانوف؛ وبإهناء التحرُّش بالصحفيني املستقل      

 حقوق اإلنسان والكف عن اضطهادهم؛ ومبحاسبة املسؤولني احلكوميني على تعـذيب            جمال
  .)٥٤(؛ وباحترام حقوق احملتجزينومعاملتهم معاملة مهينةالناشطني تورغونوف وجليلوف 

 فرض قيود صارمة على منظمي املظاهرات واملشاركني        ٥والحظت الورقة املشتركة      -٤٦
والحظـت الورقـة    . )٥٥(ما حيول بشّدة دون إعمال احلق يف التجمُّع الـسلمي         فيها، وهو   
 عدم وجود قانون حمّدد ينظم التجمُّعات، كما الحظت عـدم اّتـساق تنفيـذ               ١املشتركة  
وعادةً ما ال ترّد السلطات على رسائل املواطنني املتعلِّقة بالتخطيط لتنظـيم            .  القائمة األنظمة

 كان يطالب باحترام احلقوق واحلريات      طة اعتصاماً سلمياً صغرياً   وهامجت الشر . التجمُّعات
  .)٥٦(األساسية، وتعرَّض املعتصمون للتخويف واالحتجاز ولعقوبات إدارية

 يف جمـال حريـة الفكـر        أوزبكستان أي حتسن يف سجل      ١٨ومل يستنتج منتدى      -٤٧
سجلة لدى الدولة، مبا يف ذلك      إذ يستمر جترمي مجيع األنشطة الدينية غري امل       . والضمري واملعتقد 

وتتعـرض الطوائـف الدينيـة      . تقاسم املعتقدات وتنظيم اللقاءات الدينية يف املنازل اخلاصة       
للهجوم يف إطار إفالت اجلناة من العقاب، ويتعرض أفرادها للتهديد واالعتداء واالحتجـاز             

 على اهتامات عـادة     وُيّدعى أن آالف املسلمني قد سجنوا بناءً      . والسجن والترحيل والتغرمي  
  .)٥٧(تتعلق باالنتماء إىل منظمات إرهابية أو متطرفة أو حمظورة ما
التطـرف  " بأن السلطات ال متيز، يف معركتـها ضـد           ١وأفادت الورقة املشتركة      -٤٨

 وإن كان ذلك خـارج      ،، بني دعاة العنف واألفراد الذين ميارسون معتقداهتم سلمياً        "الديين
" تطـرف "وهكذا أُلقي القبض على مسلمني واهتموا جبـرائم         . ارمةالضوابط احلكومية الص  

بسبب أنشطة غري عنيفة كالصالة خارج املساجد املرّخص هلا من الدولة ودراسة املؤلفـات              
  .)٥٨(أو االجتماع مبسلمني آخرين" غري املعتمدة"الدينية 
وات  واصلت على مـدى الـسن      أوزبكستانوالحظت جلنة هلسينكي النروجيية أن        -٤٩

ويشمل ذلـك   ". غري تقليدية "األربع املاضية قمع واضطهاد أفراد الطوائف الدينية اليت تعترب          
 إضافة إىل أقليات دينية كاملسيحيني والبهائيني وشهود يهوه واليهود       اإلسالميةبعض الطوائف   

وتشمل أساليب االضطهاد تفتيش املنـازل واالحتجـاز والـسجن          . وأتباع هاري كريشنا  
  .)٥٩( وأساليب بريوقراطيةوالتعذيب

وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن املسلمني الذي ميارسون عقيدهتم خـارج              -٥٠
ضوابط الدولة أو ينتمون إىل منظمات دينية غري مـسجلة يواصـلون التعـرض للتوقيـف                

، أُلقي القبض   ٢٠١١ويف عام   . والتعذيب والسجن بصورة غري قانونية من جانب السلطات       
 السلطات أيضاً   واصلتو.  مسلم أو أدينوا بتهم متصلة بالتطرف الديين       ١٠٠ من   على أكثر 

فرض عقوبات سجن وغرامات على املسيحيني وأتباع األقليات الدينيـة األخـرى الـذين              
  .)٦٠(ميارسون أنشطة دينية سلمية



A/HRC/WG.6/16/UZB/3 

11 GE.13-10479 

 أن بعض اجملموعات الدينية ُتمنـع مـن التـسجيل           ٣والحظت الورقة املشتركة      -٥١
ويتعرض أفرادهـا للـهجوم والتحـرش       . تقنية وُتحرم بذلك من حقها يف العبادة      ت  يالبتعل

وتسجيل الطوائف الدينية أتاح للدولة تشديد املراقبة اليت أفضت،         . واالحتجاز ولُتهم جنائية  
وحيتاج نشر املواد الدينية   . ، إىل رقابة دينية منهجية وشاملة     ٣حسبما ورد يف الورقة املشتركة      

وُيمنع منعاً باتاً توزيع املواد الدينية      . نة الشؤون الدينية التابعة جمللس الوزراء     إىل رخصة من جل   
  .)٦١(أو استخدامها الشخصي دون فحص وإذن من تلك اللجنة

 بأن جملس الوزراء يشرف على جلنة خاصة تتوىل سـنوياً           ٣وتفيد الورقة املشتركة      -٥٢
وتدريب أئمة الشيعة حمظور والنـساء      . جتقييد عدد املسلمني املسموح هلم بأداء فريضة احل       

وختضع أماكن العبادة ملراقبة وإشراف صارمني من وكـاالت إنفـاذ       . احملجبات مضطهدات 
 األمن اخلاصة، ويتعرض أفراد اجملموعات الدينية اليت تعترب متطرفة لعقوبـات        أجهزةالقانون و 
 من أتباع العامل املـسلم      ، أُدين عدد كبري   ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ويف الفترة ما بني عامي      . جنائية

 سنوات  ٦تتراوح من   ملدة   وحكم عليهم بالسجن  " التطرف" التركي سعيد النورسي، بتهمة     
ووردت تقارير .  الدولة رقابة سنة ويبدو أن ذلك مرتبط بإقامة شعائر اإلسالم خارج           ١٢ إىل

ـ              جلت عن حاالت كثرية تتعلق بتعذيب أشخاص ُيشتبه يف ضلوعهم يف أنشطة متطرفة، وُس
 يف مدينة تشريشيك مبنطقة طـشقند، حيـث         ٦٤/٦أعمال التعذيب يف أماكن منها املرفق       

  .)٦٢("نشاط خمالف للدستور" سجيناً دينياً أُدينوا بتهمة مزاولة ٣٥٠ُيحتجز أكثر من 
وأفادت اجلمعية األوروبية لشهود يهوه املسيحيني بأنه تعذر عليها تسجيل أي مـن               -٥٣

، ُحكم على ثالثة من شهود      ٢٠٠٨ويف عام   . ناء جممع يف منطقة طشقند    أماكن عبادهتا باستث  
 ٢٠١٢يونيـه   /حزيـران يهوه بالسجن مدة أقصاها أربع سنوات، وُحكم على أحدهم يف           

وأُوقـف  . بسنتني ونصف السنة إضافة إىل املدة األوىل، بدعوى اإلخالل بقواعد الـسجن           
وطلبـت اجلمعيـة إىل     ". ري قـانوين  نشاط ديين غ  "عشرات آخرون ولوحقوا بتهمة مزاولة      

 العفو على أبدوبانوب أمخدوف، الذي ال يزال يف السجن، والكّف عن مالحقة             أوزبكستان
شهود يهوه بسبب نشاطهم الديين السلمي، وقبول طلبات تسجيل اجملامع يف احملافظات اليت             

  .)٦٣(يقيم فيها أفراد من شهود يهوه
ء األحكام القانونية اليت تقّيد حرية الدين بـإفراط          بإلغا ٣وأوصت الورقة املشتركة      -٥٤

، وبال مربر، كتجرمي الدعوة وتقييد حرية إعداد النصوص أو املنشورات الدينيـة وتوزيعهـا             
وبتبـسيط  " األصـولية "أو  " التطرف" اضطهاد أتباع الطوائف األخرى بدعوى       اليت جتيز  أو

  .)٦٤(يزمتطلبات تسجيل اجملموعات الدينية وتطبيقها دون متي
وباإلشارة إىل حق االستنكاف الضمريي من اخلدمة العسكرية، أفـادت الورقـة              -٥٥

 االستعاضة عن اخلدمة العسكرية خبدمة بديلة إال يف         أوزبكستان بأنه ال ميكن يف      ٤املشتركة  
وال ُيعترف باحلق يف أداء خدمة بديلة إال ألفراد عدد قليل من الطوائف         . ظروف حمدودة جداً  

 أيضاً أن مدة اخلدمة املدنية تعادل ضعف مدة         ٤والحظت الورقة املشتركة    . ة املسجلة الديني
  .)٦٥(اخلدمة العسكرية
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  احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومؤاتية  -واو  
 ال تزال قائمـة علـى       أوزبكستان أن صناعة القطن يف      ٢الحظت الورقة املشتركة      -٥٦

التوصيات باإلصالح، ُيجرب األطفـال وموظفـو       ورغم  . العمل اجلربي حتت إشراف الدولة    
ويقوم املسؤولون احلكوميون . القطاعني العام واخلاص على جين القطن حتت التهديد بالعقاب       

 ٢وجاء يف الورقة املشتركة     . اإلقليميون بتعبئتهم قسراً لضمان بلوغ حصص القطن احلكومية       
عاشرة من العمر، ُيجربون كل سـنة    أن التقديرات تفيد بأن مليون طفل مل يتجاوز بعضهم ال         

على جين القطن بيديهم أثناء الفصول الدراسية حتت إشراف مدرسيهم والتهديد بعقوبـات             
وُيجرب الكبار على املشاركة يف جين القطن إىل جانب األطفـال بـال             . كالطرد من املدرسة  

والحظت . ماعيةمقابل وحتت التهديد بعقوبات كفقدان الوظيفة واملعاشات واإلعانات االجت        
 ختل بذلك على حنو جسيم بالتزاماهتا مبوجـب القـانون           أوزبكستان أن   ٢الورقة املشتركة   

 بشأن  ١٨٢ العمل اجلربي ورقم      بشأن ٢٩الدويل، مبا فيه اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم         
ومل ُيَسّجل أي تقـدم فعلـي       .  أشكال عمل األطفال، إضافة إىل اتفاقية حقوق الطفل        أسوأ

صوب القضاء على العمل اجلربي يف جين القطن منذ االسـتعراض الـدوري الـشامل يف                
ورغم أن احلكومة قبلت التوصية املتعلقة بضمان التفتيش املنـتظم ملمارسـات       . ٢٠٠٨ عام

اجلين هبدف ضمان االمتثال الكامل للمعايري الدولية املتعلقة بعمل األطفال، فقـد قاومـت              
  .)٦٦(ىل اخلضوع لرصد كامل ومستقل من قبل منظمة العمل الدوليةنداءات اجلهات الداعية إ

تأخري إىل دعـوة    املزيد من ال   احلكومة على املبادرة دون      ١وحثت الورقة املشتركة      -٥٧
بعثة رصد ثالثية رفيعة املستوى تابعة ملنظمة العمل الدولية لزيارة البلد أثناء موسم جين القطن 

 عن استخدام عمل األطفال أثنـاء       أن تتخلى  وزبكستانأ وذكرت أن على  . ٢٠١٣يف عام   
وينبغي أن تـسمح    . موسم جين القطن وأن تتخذ إجراءات فورية لوضع حد هلذه املمارسة          

للصحفيني املستقلني وللمدافعني عن حقوق اإلنسان بالوصول غري املقّيد إىل أماكن اجلـين              
  .)٦٧(بغرض مراقبة األوضاع وتوثيقها وإعداد تقارير بشأهنا

والحظت منظمة هيومن رايتس ووتش أن أطفال املدارس جيربون على املساعدة يف              -٥٨
جين القطن طيلة شهرين يف السنة، وهي فترة يقضوهنا يف ظروف تسودها القذارة ويصابون              
فيها بأمراض ويتخلفون فيها عن الدروس ويعملون يومياً من الصباح الباكر إىل املساء مقابل              

وتفيد . وعادة ما يتعرض األطفال للجوع واإلهناك وضربات احلرّ       . بال مقابل أجرة زهيدة أو    
منظمة هيومن رايتس ووتش بعدم وجود براهني عن قيام احلكومة بأي خطوات فعلية لتنفيذ              

 /آذار يف أوزبكـستان  اللـتني صـدقت عليهمـا       ١٣٨ أو رقـم     ١٨٢االتفاقيتني رقـم    
 وإدخال تعديالت تـشريعية  ٢٠٠٨ عام ، رغم اعتمادها خطة عمل وطنية يف      ٢٠٠٨ مارس

وصدت احلكومة مراراً طلبات منظمة العمـل الدوليـة         . ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول يف  
وعلمت منظمة هيومن رايتس ووتش     . اصديها املستقلني بإتاحة إمكانية الوصول لر   يتعلق   فيما

مـل األطفـال    نشطاء حاولوا توثيق ع   ضايقت فيها السلطات    أيضاً بعدد من احلاالت اليت      
  .)٦٩( مالحظات مماثلة٣وقدمت الورقة املشتركة . )٦٨(اجلربي
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  احلق يف الصحة  -زاي  
الحظت شبكة آسيا الوسطى للدفاع أن اإلحصاءات املتعلِّقة بفريوس نقص املناعـة              -٥٩

اإليدز ما زالت ُتعترب سرية رغم إنشاء برنامج وطين بشأن فـريوس نقـص املناعـة                /البشرية
، بدأت احلكومة مالحقة املنظمات     ٢٠٠٩ويف عام   . دز حتت إشراف وزارة الصحة    اإلي/البشرية

إلباحية لاإليدز، مّتهمة إياها بالدعاية     /غري احلكومية اليت ُتعىن مبسألة فريوس نقص املناعة البشرية        
وأوصت الشبكة بأن ترفع احلكومة مجيع القيـود غـري املـربَّرة            . والسلوك املناوئ للمجتمع  

لى املنظمات غري احلكومية املعنية بقضايا حقوقيـة متـصلة باملثليـات واملثلـيني              املفروضة ع 
ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية، وبالصحة اإلجنابية، وبفريوس نقص املناعـة            

  .)٧٠(اإليدز؛ كما أوصتها جبعل تشريعاهتا الوطنية يف توافق مع املعايري الدولية/البشرية
ة آسيا الوسطى للدفاع بتوسيع نطاق برامج الوقاية من فريوس نقص           وأوصت شبك   -٦٠

ـ         ة مبعـدَّالت انتـشار    املناعة البشرية، وبالكشف عن املعلومات والبيانات اإلحصائية املتعلِّق
وعالوةً على ذلك، ينبغي أن تتيح أوزبكستان       . اذ تدابري إلذكاء وعي السكان    العدوى، وباخت 

 املعونة الطبية، مبا يشمل تشخيص ومعاجلة فـريوس نقـص           للعمال املهاجرين احلصول على   
  .)٧١(اإليدز، إىل جانب املساعدة االجتماعية والنفسية والقانونية/املناعة البشرية

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -حاء  
الحظت منظمة العفو الدولية أن السلطات وفّرت املأوى لعـشرات اآلالف مـن               -٦١

 جنـوب   اجتـاح ين من أصول أوزبكية كانوا قد فّروا من العنف الـذي            الالجئني املنحدر 
وقد مسحت السلطات ألفرقة الطوارئ التابعة      . ٢٠١٠يونيه  /قريغيزستان اجملاورة يف حزيران   

ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بدخول أوزبكستان وخميمات الالجئني، وذلك للمرة           
غري أن دخول هذه األفرقة مل يكن  . ٢٠٠٦رة البلد يف عام     األوىل منذ أن أمرت الوكالةَ مبغاد     

  .)٧٢(٢٠١٢أغسطس /إال مؤقتاً إىل حني عودة أغلبية الالجئني إىل قريغيزستان يف آب

  مكافحة اإلرهاب  -طاء  
لى اهلجمات اإلرهابيـة    طات ع  السل ردأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها ألن          -٦٢

 /وآبمـايو   /فرغانـة ويف العاصـمة طـشقند، يف أيـار         اليت ُيزعم أهنا حدثت يف وادي       
ظر االحتجـاز   بالتقيد حب  االلتزامات القاضية  مع    على التوايل، كان متضارباً    ٢٠٠٩ أغسطس

وأعقبت هذه اهلجمات موجاٌت من عمليـات       . التعسُّفي والتعذيب واحلق يف حماكمة عادلة     
 رجالً من أصـل احملكـوم       ١٢ى  وادع. االحتجاز التعسُّفي أغلبها من دون هتمة أو حماكمة       

  .)٧٣( رجالً أن اعترافاهتم انُتزعت بواسطة التعذيب٢٥عليهم بالسجن والبالغ عددهم 
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وأفادت منظمة العفو الدولية بأن أعضاء احلركات واجملموعات اإلسالمية احملظـورة             -٦٣
بكـستان،  أو األشخاص املشتبه يف أهنم أعضاء فيها، من الذين تسلمهم بلدان أخرى إىل أوز             

 قاسية  أوضاعيتعرَّضون لالحتجاز يف احلبس االنفرادي وللتعذيب ولعقوبات سجن طويلة يف           
  .)٧٤(إنسانية ومهينة وال
وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تكفل أوزبكستان التقّيد الـصارم باملعـايري الدوليـة          -٦٤

  .)٧٥(املتهمني جبرائم إرهابيةللمحاكمة العادلة يف مجيع احملاكمات، مبا فيها حماكمات األشخاص 
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